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Project digitale inzage cliëntrapportage

Digitaal lezen van
jouw rapportage
Jij hebt recht op informatie die voor jou belangrijk is om te weten. Je mag
bijvoorbeeld lezen wat er in jouw persoonlijk plan staat. Je mag ook lezen wat
begeleiding over jou in de rapportage schrijft.
De Amarant Groep gaat mogelijk maken dat jij jouw rapportage digitaal kan mee
lezen. Digitaal wil zeggen dat je de rapportage kan lezen op een computer, via een
tablet of smartphone. Je kunt dit doen via Quli.
Voor 1 januari 2019 krijgt iedere cliënt de mogelijkheid om de rapportage digitaal
mee te lezen.

Belangrijk
Je mag jouw rapportage lezen, maar het moet natuurlijk niet.
Als je een wettelijk vertegenwoordiger hebt, dan moet je daarmee afspraken
maken over het lezen van jouw rapportage.
Wil jij dat er ook nog iemand anders mee mag lezen in jouw rapportage? Dan
kan je dit bespreken met begeleiding.
Je mag alleen rapportage over jezelf lezen, niet over andere cliënten.

Waarom en hoe?
Waarom vinden wij het belangrijk dat jij je rapportage
kunt lezen?
Begeleiding rapporteert op de doelen waar jij aan
werkt en schrijft bijzonderheden op. Dit gaat over jou!
We vinden het belangrijk om open te zijn over de
dingen die we opschrijven.
Doordat jij mee kunt lezen, kan jij misschien nog
beter aan jouw doelen werken.
Jij hebt recht op het mee lezen in jouw rapportage,
dus we willen jou de mogelijkheid geven om dit te
doen.
Hoe gaan we dit doen?
Begeleiding of iemand van het project zal uitleg geven over wat je kan
verwachten van de rapportage. Als jij je rapportage wil lezen, dan kan je hulp
krijgen als dat nodig is.
We delen de rapportage via Quli.
Quli is een internetplatform dat jou kan helpen om meer zelf te bepalen en te
doen. Je kunt Quli gebruiken via een website op een computer, of via een App op
je tablet of smartphone.
Je kunt via Quli in contact komen met vrienden, familie, begeleiders, familie,
begeleiders en zorgverleners. Je kunt met hen chatten, mailen of beeldbellen.
Maar je hebt ook handige App’s die je helpen beter voor jezelf te zorgen. Een
van die App's is de Amarant Groep. Via deze App kan jij jou rapportage lezen.
Je kunt zelf kiezen wat je in Quli wilt gebruiken. Er kan veel, maar je kunt er ook
voor kiezen om alleen je rapportage te lezen.
Wil je alvast meer weten over Quli? Kijk dan op www.quli.nl

Binnen de Amarant Groep werken we aan het digitaal inzichtelijk
maken van de rapportage voor de cliënt of wettelijk
vertegenwoordiger. We gaan zorgen dat iedere cliënt die de zijn of
haar rapportage wil lezen dat kan doen. Dit doe je via Quli, op een
computer, tablet of smartphone. Begeleiders gaan de komende tijd
werken aan de kwaliteit van hun rapportage en leren hoe Quli werkt,
zodat ze jou goed kunnen helpen als je vragen hebt.
Als je meer wilt weten over het project, dan kan je dat vragen aan
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begeleiding.

